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CAP. I.  
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 

 
 
1. Prevederi generale: 
 
1.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului MECS nr. 3165/2015 ppentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul 2015-2016, Senatul universitar, în şedinţa din 24.02.2015, aprobă prezentul 

regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare 

de licenţă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara. 

1.2. În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de 

studiu/specializare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. 

1.3. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, astfel: 

Nr. 
 

crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea 

Acreditare (A) 
/ Autorizare 
de funcţi. 
provizorie 
(AP) 
 

Durata 
 

studiilor 

Nr.credite 
 

transferabile 

 
1 

 
 
 
 
 
Facultatea de 

 
Medicină 

Medicină A 6 ani 360 

Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360 

Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360 

Asistenţă medicală generală A 4 ani 240 

Asistență medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240 

Radiologie şi imagistică A 3 ani 180 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180 

Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180 

2 Facultatea de 

Medicină 

dentară 

Medicină dentară A 6 ani 360 

Medicină dentară (în limba engleză) A 6 ani 360 

Tehnică dentară A 3 ani 180 

Asistenţă de profilaxie stomatologică AP 3 ani 180 

3 Facultatea de 
 
Farmacie 

Farmacie A 5 ani 300 

Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300 

 
1.4. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii cu predare în limba română se 

organizează în sesiunea iulie 2015. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua 

sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar. Concursul pentru 
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admiterea la programele de studii cu predare în limbi străine se organizează în sesiunea septembrie 

2015. 

1.5. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin prezentul 

regulament şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de 

învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.  

1.6. Admiterea la studiile universitare de licenţă se susţine în limba română. Pentru programele de 

licenţă la care şcolarizarea este organizată într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba străină 

respectivă. 

1.7. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o 

probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.  

1.8. Pot participa la concursul de admitere absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă 

echivalentă. 

1.9. La concursul de admitere în Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara, 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 

ai Confederaţiei Elveţiene pot candida in aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv in ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în 

afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale 

înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a 

prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

1.10. La concursul de admitere pot participa şi cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 

194/2002, cu drept de şedere permanentă în România.  

1.11. La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 

străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de 

către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

1.12. Cifrele de şcolarizare, aprobate de Senatul U.M.F. ”Victor Babeş” din Timişoara, pentru anul 

universitar 2015/2016, pentru programele de studii universitare de licenţă, sunt prezentate în anexa nr. 

1 la prezentul Regulament. 

Cifrele de şcolarizare vor fi actualizate în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice de aprobare a cifrelor de şcolarizare alocate UMF “Victor Babeş” din Timişoara pentru studii 

universitare de licenţă, anul universitar 2015-2016. 

1.13. Taxele de studiu, valabile pentru candidaţii admişi la studii universitare de licenţă, 

începând cu anul universitar 2015/2016, sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

1.14. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română vor achita contravaloarea în 

lei a taxei de studii (a se vedea anexa nr. 3 din prezentul Regulament), la cursul valutar BNR din ziua 

plăţii, integral, în perioada 1-10 septembrie 2015, sau în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea 

rezultatelor finale, pentru candidaţii admişi în sesiunea septembrie 2015.  

1.15. Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii 

deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu 

următoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.  
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1.16. Probele de concurs, în funcţie de specializări/programe de studiu, sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea 

Proba de concurs și notare Calculul mediei de 
admitere 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
 

Medicină 

 
 
 

Medicină 
 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-
a) - 7 puncte 
 - 20 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a) – 2 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

 
Medicină  
(în limba engleză) 

  Medicină  
  (în limba franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de  (cinci). 

 
 

Asistenţă medicală 
generală 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la proba 
scrisă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

Asistenţă medicală     
generală (Lugoj) 

   
   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci).  

 
 

Radiologie şi imagistică 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la proba 
scrisă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
Balneofiziokinetoterapie şi 

 
recuperare 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la proba 
scrisă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
 

Nutriţie şi dietetică 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la proba 
scrisă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Medicină 
dentară 

 
 
 

Medicină dentară 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-
a) - 7 puncte 
 - 20 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a) -– 2 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

   
  Medicină dentară 
  (în limba engleză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

 
Tehnică dentară 

 Probă practică de 
îndemânare  

Media generală de admitere este 100% 
media concursului practic. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

 
  Asistenţă de   
  profilaxie 
  stomatologică 

 Probă practică de 
îndemânare  

Media generală de admitere este 100% 
media concursului practic. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Facultatea de 
 

Farmacie 

 
 
 

Farmacie 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-
a) – 6 puncte 
- 25 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a)– 3 puncte 
 

 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 

 
Farmacie (în limba 
franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare 
probă, la care se adaugă un punct din 
oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai 
mică de 5 (cinci). 
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CAP. II.  
ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE STUDII CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ A 

CETĂŢENILOR ROMÂNI, CETĂŢENILOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII  EUROPENE, AI 
STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI  CONFEDERAŢIEI 

ELVEŢIENE – SESIUNEA IULIE 2015 
 
 
II.1. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere: 
 
 
1.1. Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se 

organizează în sesiunea iulie 2015, după următorul calendar: 

 în perioada 6-17 iulie 2015 - completarea on-line a fişei de înscriere, 

 în perioada 13-17 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de 

către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de 

către personalul universităţii. 

 în data de 21 iulie 2015 – concurs de admitere, între orele 10.00-12.00, pentru 

specializările cu 180-240 credite transferabile.  
La specializările Asistenţă medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie 

şi recuperare, Nutriţie şi dietetică - concursul se va desfăşura la sediul central, P-ţa Eftimie Murgu nr. 

2,; accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, 

până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

La specializările Tehnică Dentară şi Asistenţă de profilaxie stomatologică, concursul se va 

desfăşura în sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, prima 

serie, respectiv la ora 13.30, a doua serie, şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru 

toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 30 de minute 

înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

 în data de 22 iulie 2015 – concurs de admitere, între orele 10.00 - 13.00, pentru 

specializările cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 
Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, 

până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

 În data de 22 iulie 2015 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la 

toate specializările, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web 

proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro 

 în data de 23 iulie 2015 - depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.  

 În perioada 23-24 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a 

locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea 

pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.  
 În data de 27 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, 

pentru locurile rămase neocupate. 

 În data de 28 iulie 2015 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea 

iulie 2015, 

 31 iulie 2015 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele 

http://www.umft.ro/
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candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în 

zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris 

candidaţii, fără perceperea unor taxe. 

1.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în 

aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2015. (perioada de 

înscrieri: 07-11.09.2015, datele concursului: 15/16.09.2015, etapa I de confirmare a locului: 

17.09.2015, etapa a II-a de confirmare a locului: 18.09.2015, publicarea rezultatelor: 18.09.2015).  
 

II.2. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere: 
 
2. 1. În perioada 6-17 iulie 2015, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la 

adresa www.umft.ro, secţiunea Admitere, sau www.admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită 

stabilit pentru înscriere. Datele cuprinse în Fişa de înscriere la concurs sunt conform anexei nr. 3 la 

prezentul Regulament. 

2. 2. După completarea fişei de înscriere, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării 

fişei, opisul documentelor necesare pentru a fi depuse la dosarul de înscriere şi un text prin care se 

detaliază paşii următori cu privire la înscrierea la facultate, perioadă, locaţie, telefon de contact pentru 

informaţii suplimentare, detalii privind depunerea dosarului, conform prezentului regulament. 

2. 3. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la 

ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea 

înscrierii de către personalul universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în 

perioada 13-17 iulie 2015, între orele  9.00  - 14.00, în următoarele locaţii: 

• pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, 

interior 459; 

• pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, 

interior 404; 

• pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 

0256/494604; 0256/204250, interior 482. 

2. 4. Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF 

“Victor Babeş” din Timişoara se vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele 

de înscriere din cadrul facultăţii pentru care optează. Aceşti candidaţi vor prezenta la înscriere un 

singur dosar cu acte originale.   

2. 5. Opţiunile candidaţilor sunt limitate numai la specializările din cadrul aceleiaşi facultăţi 

(Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie) şi numai în 

măsura în care candidaţii participă la concurs şi promovează probele de concurs. 

2. 6. Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-

line a Fişei de înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării 

Fişei de înscriere, la sediul fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada 

stabilită pentru înscrieri. 

2. 7. Rapoartele referitoare la situaţia numărului de înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi 

vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul universităţii. 

http://www.umft.ro/
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2. 8. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate rromilor, candidaţii de etnie rromă se vor 

prezenta la secretarul şef al universităţii cu o cerere în care vor menţiona opţiunea de înscriere; 

secretarul şef al universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor 

rromi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă. 
2. 9. Serviciul Relaţii internaţionale va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, 

dosarele următorilor categorii de candidați:  

• Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene; 

• Cetățenii de origine etnică română;  

• Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei; 

• Cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate. 
 

II.3. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere : 
 
 
- Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (www.umft.ro, secţiunea Admitere), 

listată şi semnată de candidat. Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în anexa nr. 3 la 

prezentul Regulament. 

- Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de 

programul informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere.   

- Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care 

participă la admiterea la specializările cu probă de concurs. 

- Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie legalizată. Cetăţenii din afara graniţelor ţării, vor 

prezenta şi o traducere legalizată a diplomei, în limba română. 

-  Foaia matricolă, în xerocopie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei 

în vigoare. 

- Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală la 

bacalaureat, media probelor la limba română de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, 

termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat – pentru candidaţii care 

au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2014-2015, în 

locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată.  

Candidaţii din categoria menţionată mai sus, declaraţi admişi în urma concursului de admitere, au 

obligaţia să depună diploma de bacalaureat, în  original şi în copie legalizată, la secretariatul facultăţii, 

până cel mai târziu, la începerea anului universitar 2015/2016. 

- Adeverinţă eliberată de facultatea la care candidatul s-a înscris prima dată, în cazul în care 

candidatul se înscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultăţi. În aceste situaţii, în locul 

diplomei de bacalaureat va fi prezentată o copie legalizată a acesteia.  

- Adeverinţă, din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de 

instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscriși la studii universitare de 

licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.  

- Declarație pe propria răspundere, în cazul candidațiilor care nu au beneficiat de finanțare de la 

bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea 

http://www.umft.ro/
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corespunzătoare anului universitar 2014-2015, care nu trebuie să depună această declarație; sub 

sancțiunea prevăzută de codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu 

au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare 

de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.     

- Certificat de naştere, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea. 

- Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui 

titularului după confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea. 

-  Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul medical al UMF ”Victor 

Babeş” din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara. 

- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale 

M.E.C.S., în cazul cetăţenilor străini care participă la admiterea la specializările cu predare în limba 

română.  

- Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din M.E.C.S., în cazul 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

şi ai Confederaţiei Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor 

candidaţilor care nu au obţinut diploma de bacalaureat în România. 

- Cererea de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor 

rromi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o 

organizaţie legal constituită a rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia 

rromă. 

-  4 fotografii tip carte de identitate. 

-  Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (150 lei) / specializare. 

-  Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după 

certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii 

(în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în 

activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF 

“Victor Babeş” din Timişoara etc.  

-   Dosar plic. 

- La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate / Paşaportul, în original şi 

xerocopie. 
 
II.4. Probele de concurs: 
 
4.1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de 

admitere pentru fiecare program de studii universitare în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor 

cognitive. 

4.2. La toate programele de studii universitare de licenţă, probele de concurs se desfăşoară în scris, 

prin întrebări de tip grilă, cu răspunsuri multiple, cu excepţia programelor de studii Tehnică Dentară şi 

Asistenţă de profilaxie stomatologică (probă practică), respectiv Asistenţă Medicală Generală Lugoj 

(concurs de dosare). 

4.3. Probele de concurs, în funcţie de specializări, sunt descrise în cadrul Capitolului I. 
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4.4. La specializările Medicină şi Medicină Dentară, grila va fi unică. De asemenea, la specializările 

Asistenţă medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi 

dietetică, grila va fi unică. 

4.5. În cazul probelor scrise de verificare a cunoştinţelor, completarea grilei în mod valabil de către 

candidat se face prin marcarea cu “X” a răspusurilor corecte şi trasarea unei linii „-” pe mijlocul căsuţei 

aferente răspunsului incorect.  

4.6. Corectarea se face prin aplicarea grilei la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 2 

martori desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.  

4.7. Toate probele scrise vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu se acordă un punct. Nota finală 

nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

4.8. Proba practică la specializarea Tehnică Dentară constă în două teste diferite pentru executarea 

cărora se acordă 3 ore, adică 85 minute pentru fiecare probă şi 10 minute pentru schimbarea unor 

instrumente de lucru. Unul din teste se referă la reproducerea la scară 1 / 1, tridimensional, a unui 

obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar celălalt test constă în realizarea unor replici din 

sârmă a unor figuri plane desenate pe o hârtie. 

4.9. Proba practică la specializarea Asistenţă de profilaxie stomatologică constă în cinci teste diferite 

pentru executarea cărora se acordă maximum 2 ore. Testele, care urmăresc să identifice abilităţile 

practice ale candidaţilor sunt următoarele: 

- confecţionarea de rulouri de vată, 

- confecţionarea de comprese din feşi de tifon (tehnica Jackson), 

- modelarea de rulouri din plastelină, 

- modelarea de linguri de amprentă din plastelină (modele de gips cu arcade dentare), 

- pensularea cu lacuri a modelelor de studiu din gips. 

4.10. Toate probele de îndemânare vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu se acordă un punct. 

Nota finală nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

4.11. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul 

universităţii şi pe pagina web proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro. 
 
 
II.5. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere: 
 
5.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere, este de 150 

lei/specializare şi se achită la casieria universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la 

concursul de admitere. 

5.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 

• orfanii (de ambii părinţi); 

• cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; 

• copiii personalului didactic aflat în activitate; 

• copiii personalului angajat în UMF “Victor Babeş” din Timişoara; 

• alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere. 

5.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) 

prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 

http://www.umft.ro/
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5.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură înscriere, 

la oricare dintre specializările pentru care se organizează concurs de admitere la UMF “Victor Babeş” 

din Timişoara. 
 
 
II.6. Comisia de admitere: 
 
1. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se constituie prin decizia 

Rectorului, la propunerea Consiliilor facultăţilor: 

a. Comisia centrală de admitere pe universitate, aprobată de Senat, la propunerea Consiliului de 

administraţie; 

b. Comisia pentru Facultatea de Medicină; 

c. Comisia pentru  Facultatea de Farmacie; 

d. Comisia pentru Facultatea de Medicină dentară. 

2. Comisia centrală are următoarele atribuţii: 

a.  Numeşte comisia centrală de specialişti pentru fiecare disciplină. 

b.  Împreună cu comisia de specialişti, asigură: 

- extragerea aleatorie a testelor din baza de date; 

- verificarea corectitudinii testelor extrase; 

- întocmirea grilei de corectare. 

c. Supraveghează multiplicarea caietelor de concurs şi răspunde de păstrarea secretului testelor până 

la distribuirea lor în sălile de concurs. 

d. Numeşte, dintre membrii comisiei centrale, delegaţii care asigură distribuirea caietelor de concurs în 

sălile de concurs. 

e. Supraveghează realizarea de către comisia de specialişti a grilei de corectură şi asigură 

multiplicarea acesteia. Grilele vor fi distribuite în săli pentru începerea corecturii, numai după 

expirarea timpului regulamentar de concurs. 

f.  Asigură centralizarea punctajelor, calcularea mediilor, afişarea rezultatelor.  

g.  Analizează şi rezolvă eventualele contestaţii. 

h. Asigură instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere, precum şi al personalului auxiliar 

implicat în organizarea concursului de admitere. 

3. Comisiile pe facultăţi au următoarele atribuţii: 

a.   Stabilesc şefii de sală şi supraveghetorii. 

b. Împreună cu şefii de sală şi supraveghetorii participă la instructajul tehnic, organizat de Comisia 

centrală de admitere, în data de 20 iulie 2015, ora 13.00, în Aula Magna. 

c.   Asigură, prin şefii de sală, buna desfăşurare şi corectitudinea concursului. 

d.  Verifică, prin şefii de sală, identitatea candidaţilor la intrarea în sălile de concurs. 

e.  Verifică, prin şefii de sală, respectarea prevederilor privind interzicerea accesului cu telefoane 

mobile sau orice aparatură de emisie-recepţie în sălile de concurs. În acest scop, toate genţile, 

servietele, poşetele, cărţile, caietele etc., aflate asupra candidaţilor, se vor depune la catedră şi se 

vor putea ridica numai după terminarea şi corectarea probelor de concurs. 

f. Răspund, prin şefii de sală, sub semnătură, de aplicarea corectă a grilei, calcularea corectă a 
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punctajului, trecerea punctajului şi a notei pe lucrare, precum şi pe lista cu rezultatele examenului de 

admitere, publicate în ziua examenului. 

g.  Corectarea fiecărei lucrări va fi efectuată de 2 cadre didactice (supraveghetori) care vor semna pe 

lucrare şi vor urmări ca lucrarea să fie semnată de candidat şi de încă 2 candidaţi martori, care 

participă la corectare. 

h.  Şefii de sală urmăresc ca, la terminarea probei, candidatul să semneze pentru predarea lucrării de 

concurs. 

i. Convertirea punctajului în note se face de către cei 2 corectori, în prezenţa candidatului şi a celor 2 

candidaţi martori. 
 

II.7. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi  
 

7.1. Olimpicii care au obţinut premiile I, II sau III la olimpiadele internaţionale, în ultimii doi ani 

(2013-2014 şi 2014-2015), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la 

UMF ”Victor Babeş” din Timişoara, vor fi admişi fără concurs de admitere, peste cifra de şcolarizare 

aprobată, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare stabilită anual prin hotărâre a Guvernului. 

7.2. UMF “Victor Babeş” din Timişoara poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel 

puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de 

plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare 

stabilită anual prin hotărâre a Guvernului. 

7.3. Candidaţii rromi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale 

Ordinului M.E.C.S. privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în 

vederea admiterii la studii în anul universitar 2015-2016 şi ale prezentului regulament. 
 

II.8. Rezultatele admiterii şi departajarea candidaţilor cu medii egale: 
 
8.1. Media generală de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) şi se calculează conform 

prezentului regulament.  

8.2. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 

finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu. 

8.3. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulţi candidaţi cu medie egală, departajarea 

acestora se va face pe baza următoarelor criterii, după caz:  

• Punctajul cel mai mare la Biologie; 

• Punctajul cel mai mare la Chimie; 

• Media cea mai mare la bacalaureat. 

• Media probelor la limba română de la bacalaureat sau testul de limba română.  

8.4. Nu se admite depăşirea cifrei de şcolarizare aprobată de Senat. 

8.5. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, vor fi publicate în 

aceeaşi zi, 22.07.2015, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau 

www.admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea 

notelor în sistemul informatic. 
 

http://www.umft.ro/
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II.9. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora: 
 
9.1. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la 

rezultatele acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, 

în data de 23 iulie 2015, orele 08.00-14.00. 
9.2. Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, 

care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa 

contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi 

pe site.  

9.3. Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma 

verificării lucrării la proba contestată.  

9.4. La probele de îndemânare de la specializările Tehnică dentară şi Asistenţă de Profilaxie 

Stomatologică nu se admit contestaţii. 

9.5. După rezolvarea eventualelor contestaţii se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi 

respinşi, pe specializări, cu mediile obţinute de candidaţi în ordine descrescătoare pentru admişi, şi în 

ordine alfabetică pentru candidaţii respinşi. 
 

II.10. Confirmarea locului obţinut 
 

10.1. În cele două zile lucrătoare ulterioare afişării rezultatelor, 23 şi 24 iulie 2015, candidaţii 

declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă vor depune, obligatoriu, la secretariatele facultăţilor unde 

s-au înscris, chitanţa de plată a taxei de confirmare (înmatriculare). 

10.2. Taxa de confirmare este de 100 lei şi se achită la casieria universităţii. 

10.3. Dacă în termenul prevăzut la pct. 1, candidaţii admişi, pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă, 

nu depun copia chitanţei de confirmare (înmatriculare), aceştia îşi pierd locul obţinut prin concurs. 

10.4. În data de 27 iulie, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau 

disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare. 

10.5. În data de 27 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi 

candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, 

însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare. 

10.6. Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va 

face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. 

10.7. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut 

prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost 

depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere. 

10.8. Rezultatele finale vor fi afişate la data de 28 iulie 2015. 

10.9. Dacă la data începerii anului universitar 2015/2016, rămân locuri neocupate datorită neachitării 

taxei de studii în termenul stabilit, ele pot fi redistribuite sau ocupate în ordinea mediilor, de alţi 

candidaţi cu media de admitere peste 5 (cinci), pe bază de cereri depuse la registratura universităţii, 

dar nu mai târziu de data limită stabilită pentru înscrierea studenţilor în anul I, anul universitar 

2015/2016. 
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CAP.III.  

ADMITEREA CETĂŢENILOR DIN STATELE UNIUNII EUROPENE, SPAŢIULUI ECONOMIC 
EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015, ŞI A 

CETĂŢENILOR STRĂINI PROVENIND DIN ŢĂRI TERŢE UE 
 

 

III. 1. Prevederi specifice pentru admiterea cetăţenilor din statele Uniunii Europene, 
Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană la programele de studii  
universitare de licenţă 
1.1. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere organizat de 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

a. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de direcţia de 

specialitate din cadrul MECS, Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor (CNERD), 

înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a 

prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor (relaţii privind înscrierea la 

admitere a acestor candidaţi se obţin de la Secretariatul Relaţii Internaţionale).  

b. Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 

eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  

c. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă 

de competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins. 

1.2. Concursul de admitere se organizează în următoarele sesiuni: 

A. în sesiunea iulie 2015, la specializările cu predare în limba română, conform prezentului 

regulament, pe locurile bugetate sau cu taxă, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 

români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu respectarea prevederilor prezentului 

Regulament de admitere (Capitolul II), adoptat de Senatul universităţii (relaţii privind înscrierea la 

admitere a acestor candidaţi se obţin de la secretariatele facultăţilor). 

B.  în sesiunea septembrie 2015, pentru specializările cu predare într-o limbă străină, respectiv 

pentru specializările cu predare în limba română (Medicină şi Medicină Dentară). 

B.1. Calendarul concursului de admitere: 

- 01. 04. 2015 – deschiderea perioadei de înscriere; 

- 24. 07. 2015 – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere (dosarele depuse după 

această dată nu vor mai fi procesate); 

- 11 - 14. 09. 2015 – susţinerea testelor de limbă; 

- 15. 09. 2015 – EXAMEN DE ADMITERE; 

- 15. 09. 2015 – postarea rezultatelor examenului de admitere pe site-ul universităţii, www.umft.ro, 

şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale; 

- 16. 09. 2015  - depunerea contestaţiilor la Registratura universităţi, între orele 9.00 -12.00; 

http://www.umft.ro/
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- 16. 09. 2014 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de examen, între orele 12.00 – 15.00; 

- 17. 09. 2015 – începerea perioadei de înscriere în anul I pentru candidaţii admişi. Înscrierea în 

anul I de studii a candidaţilor care au promovat examenul de admitere este condiţionată de 

obţinerea echivalării actelor de studii de către CNERD şi de achitarea integrală a taxei de studii;  

- 15. 11. 2015 – data limită de înscriere pentru studenţii din anul I. 

B.2. Cifrele de şcolarizare propuse de Senatul universităţii, atât pentru specializările cu predare în 

limba română, cât şi pentru specializările cu predare într-o limbă străină, sunt prevăzute în în anexa nr. 

1  din prezentul Regulament. 

B.3. Tematica pentru concursul de admitere, sesiunea septembrie 2015, va fi afişată pe site-ul 

universităţii, prin grija Departamentului de Relaţii internaţionale. 

B.4. Probele de concurs sunt unice pentru toate specializările pentru care se organizează admitere în 

sesiunea septembrie 2015. 
B.5. Media generală de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) şi se calculează conform prezentului 

regulament.  

B.6. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulţi candidaţi cu medie egală, departajarea acestora 

se va face pe baza următoarelor criterii, după caz:  

• Media notelor obţinute la Biologie în liceu, 

• Media notelor obţinute la Chimie în liceu. 

B.7. Informaţiile complete privind procedurile de înscriere şi actele necesare se găsesc pe paginile în 

limbile engleză şi franceză de pe site-ul universităţii, www.umft.ro. 
 

III. 2. Prevederi specifice pentru admiterea la studii, în regim pe cont propriu valutar, a 
cetăţenilor străini provenind din ţări terţe UE (CPV – non UE) 
2.1. Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă, în regim pe cont propriu valutar, 

cetăţenii provenind din ţări terţe UE (state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului 

Economic European, respectiv Confederaţia Elveţiană), care îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 
a. participarea şi promovarea unui concurs de dosare, în ordinea punctajului obţinut, conform criteriilor 

de selecţie din prezentul regulament; 
b. obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale, în 

conformitate cu Ordinul MECTS nr. 6.000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea 

la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular 

acreditat din România, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Universităţii de Medicină 

şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pe baza evaluării dosarului de înscriere; 

c.  competenţa lingvistică:  

- Pentru studiile organizate în limba română, cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în 

învăţământul universitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă 

cunoaşterea limbii române;  

- Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă 

de competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins. 
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2.2. Criteriile de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu 

în regim pe cont propriu valutar sunt următoarele: 

 
Criteriul de selecţie 

 

 
Punctaj 

Număr de puncte acordat 
(se completează de către 

universitate) 
Bacalaureat internaţional/GCE/GCSE nivel A sau A+ cu 
următorul procentaj la examenul de Biologie  

- 60-69% (D) 
 

- 70-79% (C) 
 

- 80-89% (B) 
 

- 90-100% (A) 
 

 
 

5 (cerinţă 
minimă)  

10 
 

15 
 

20 

 

Bacalaureat internaţional/GCE/GCSE nivel A sau A+ cu 
următorul procentaj la examenul de Chimie 

- 60-69% (D) 
 

- 70-79% (C) 
 

- 80-89% (B) 
 

- 90-100% (A) 
 

 
 

5 (cerinţă 
minimă)  

10 
 

15 
 

20 

 

Media finală a examenului de bacalaureat /GCE/GCSE: 
- 60-69% (D) 

 
- 70-79% (C) 

 
- 80-89% (B) 

 
- 90-100% (A) 

 
10 (cerinţă 

minimă)  
20 
 

30 
 

40 
 

 

Diplomă de studii post-liceale: 
a. Diplomă de licenţă într-un domeniu legat de 

domeniul „sănătate” 
b. Absolvent de an pregătitor  

 
 

10 
10 
 

 

Certificat internaţional de limbă, nivel minim B2 
(vă rugăm consultaţi lista certificatelor de limbă recunoscute 
din metodologia de admitere) 
 

 
10 
 

 

TOTAL  
 
2.3. Comisia de evaluare a dosarelor va valida și, în consecință, va acorda puncte, doar pentru 

activitățile care pot fi dovedite cu documente oficiale (original şi copie legalizată). 

2.4. Universitatea va prelucra documentele depuse şi va transmite la M.E.N. dosarele candidaţilor 

care au obţinut un punctaj satisfăcător şi au fost declaraţi admişi, în vederea eliberării Scrisorii de 

acceptare la studii. 

2.5. Universitatea poate solicita, în cazul în care există suspiciuni, verificarea actelor de studii de 

către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.  

2.6. Înscrierea candidaţilor se va efectua prin depunerea dosarelor conţinând actele necesare, prin 

poştă, pe adresa Serviciului de Relaţii Internaţionale al Universităţii, conform următorului calendar:  

- 01.04.2015 – deschiderea perioadei de înscriere la selecţia de dosare, când candidaţii pot 

începe să-şi depună dosarele; 
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- 17. 07. 2015 – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere (dosarele depuse după 

această dată nu vor mai fi procesate); 

- 18. 07. 2015 – clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut conform criteriilor de selecţie 

stabilite de universitate; 

- 18. 07. 2015 – postarea rezultatelor examenului de admitere pe site-ul universităţii www.umft.ro 

şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale; 

- 21. 07. 2015 - 23. 07. 2015 – Candidaţii declaraţi “Admişi” au obligaţia de a confirma locul prin 

e-mail, pe adresa relint@umft.ro . Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită 

duce automat la pierderea locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului 

candidat de pe listă; 

- 21. 09. 2015 – începerea perioadei de înscrieri pentru studenţii din anul I. Înscrierea în anul I de 

studii a candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” în urma procesului de selecţie este 

condiţionată de obţinerea Scrisorii de Acceptare la Studii de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice şi de achitarea integrală a taxei de studii;  

- 15. 11. 2014 – data limită de înscriere pentru studenţii din anul I. 

2.7. Specializările la care se pot înscrie candidaţii pentru a studia în regim CPV şi cifra de 

şcolarizare aprobată de Senatul universităţii se regăsesc în anexa nr. 1 a prezentului regulament.  

2.8. În conformitate cu Adresa MECI 278/18. 06. 2009, candidaţii provenind din Algeria, Egipt, India, 

Iran, Malaezia, Nigeria şi Pakistan vor depune actele lor de înscriere exclusiv prin intermediul misiunilor 

diplomatice române din ţara de provenienţă. 

2.9. Informaţiile complete privind procedurile de înscriere şi actele necesare se găsesc pe paginile 

în limbile engleză şi franceză de pe site-ul universităţii, www.umft.ro. 
 
III. 3. Prevederi generale privind actele necesare pentru înscrierea cetăţenilor străini la 
concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă. 
3.1. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente necesare: 

- Fişă personală de înscriere; 

- Cerere de echivalare a diplomei de bacalaureat (pentru cetateni UE), sau cerere pentru eliberarea 

Scrisorii de Acceptare la Studii (pentru cetatenii tarilor terte, conform prevederilor Ord. MECTS nr. 

6000/2012, cu modificările şi completările ulterioare); 

- Actul de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia) –  2 copii notariale şi 2 traduceri 

legalizate în limba română. Copiile trebuie apostilate cu Apostila de la Haga (pentru ţările care sunt 

parte la Convenţia de la Haga în ceea ce priveşte apostila), sau trebuie supralegalizate de către 

Ambasada Română şi Ministerul de Externe din ţara emitentă (in cazul ţărilor care NU sunt parte la 

Convenţia de la Haga în ceea ce priveşte apostila); 

- Foile matricole aferente studiilor efectuate din liceu - 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în 

limba română; 

- Certificat de naştere – 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română; 

- Certificat de căsătorie – 2 copii legalizate şi 2 traduceri legalizate în limba română (dacă este cazul); 

- Copie CI sau paşaport inclusiv după pagina conţinând viza de studii. Actul de identitate trebuie să 

fie valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii; 

http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro


M.L. 17 

- 6 fotografii tip paşaport; 

- Chitanţa de plată pentru 150 Euro (taxa de procesare a dosarului). Taxa este nereturnabilă şi se 

achită prin transfer bancar în contul universităţii:  

 BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA TIMISOARA,  

 Bd. Republicii nr. 4, 300002 Timisoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

 SWIFT: BTRLRO22TMA 

 - Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce 

urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie. Certificatul medical va cuprinde: 

 - dovada vaccinării pentru hepatita B; 

 - se află / nu se află în evidenţă cu boli cronice; 

 - evaluarea stării psihice. 

- 2 dosare de plastic, un dosar plic şi 12 folii transparente. 

3.2. Nu se acceptă documente scanate, trimise pe fax sau prin e-mail. Dosarul trebuie trimis prin poştă 

la Serviciul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii: Agnes Balint, Serviciul de Relatii 

Internationale, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, P-ţa E. Murgu 2, 

300041 Timişoara, România. Tel: +40 256 22 04 82, Fax: +40 256 22 04 82, e-mail: relint@umft.ro, 

www.umft.ro. 

3.3. Dosarele cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români care au o diplomă de bacalaureat obţinută în 

străinătate trebuie vizate de Serviciul de Relaţii Internaţionale înainte de a fi depuse la secretariatul 

facultăţii pentru care optează candidaţii. 
3.4. (1) Cetățenii străini admiși la studii universitare de licență au obligația de a depune diploma de 

bacalaureat, în original, la secretariatul Relații Internaționale, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru 

înscrierea în anul universitar 2015/2016.  
(2) Absolvenţii de liceu, promoţia 2015, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat până 

la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia să depună actele 

de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită (data se stabileşte în funcţie 

de ţara în care a fost emis actul de studii), dată care nu poate depăşi data de începere a anului 

universitar următor. 

3.5. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai sus duce 

la exmatriculare. 

 
III.4. Prevederi generale cu privire la competenţa lingvistică 
5.1. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o 

probă de competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins, 

organizată de UMF “Victor Babeş” din Timişoara, Disciplina de Limbi Moderne, sub coordonarea 

Comisiei de admitere.  

5.2. Sunt exceptate de la acest test următoarele categorii de candidaţi, pe baza documentelor oficiale 

doveditoare ale situaţiilor enumerate mai jos: 

mailto:relint@umft.ro
http://www.umft.ro/
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- Candidaţii care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile, 

- Candidaţii care au studiat şi au absolvit cursurile unui liceu cu aceeaşi limbă de predare cu cea a 

specializării pentru care optează candidatul, indiferent de cetăţenia sau ţara de origine a candidatului, 

- Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat Internaţional  (IBDP / International Baccalaureate Diploma 

Programme) în limba programului de studii pentru care au optat, 

- Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat European (EB / European Baccalaureate Diploma) care au 

obţinut un punctaj de minim B2 la examenul de limbă, pentru limba programului de studii pentru care 

au optat, 

- Candidaţii posesori ai unei diplome GCE / General Certificate of Education – Advanced Level, care 

au susţinut examenul în limba engleză şi au obţinut minim C la proba de limba engleză din cadrul 

examenului (doar pentru candidaţii care optează pentru studii cu predare în limba engleză). 

- Candidaţii posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim B2, conform 

tabelului de mai jos: 

Limba de studiu Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2) 
Engleză Cambridge ESOL certificates: 

- FCE / First Certificate in English 
- CAE / Cambridge Advanced in English 
- CPE / Cambridge Proficiency in English 
Certificates issued by Michigan University: 
- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 
- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 
IELTS certificate: 
- minim 6 / „competent user” 
Certificate TOEFL: 
- TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat, 22 citit, 23 
vorbit, 21 scris) 
- TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160 
vorbit,150 citit) 

Franceză DELF 
DALF 

 

5.3. Rezultatele probei de competenţă lingvistică, cuprinzând toţi candidaţii la concursul de admitere  

pentru specializările organizate într-o limbă străină, inclusiv cei scutiţi de la susţinerea testului, vor fi 

înaintate, în scris, Comisiei de admitere şi Departamentului de Relaţii internaţionale, în ziua lucrătoare 

anterioară datei concursului.  
5.4. La admiterea la studiile universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să 

prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a 

anului pregătitor, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

conform Anexei nr. 1 din Ordinul MECTS nr. 6000/2012.  
5.5. La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a 

prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane: 

    a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii 

atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 

ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din 

România; 
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    b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de 

specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi 

făcută în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o specializare/un 

program de studii de limba şi literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat. 

În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică. 

5.6. La sfârşitul anului II de studii, studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare organizate 

într-o limbă străină, care nu au promovat examenul de Limba română în sesiunile organizate în anul 

universitar respectiv, susţin un test eliminatoriu de limba română, continuarea studiilor fiind 

condiţionată de promovarea acestui test, având în vedere că, odată cu începerea ciclului clinic, 

studenţii trebuie să comunice cu pacienţii în limba română. 

  

III.5. Prevederi generale cu privire la taxe  

5.1. Taxele de studiu, valabile pentru anul universitar 2015/2016, sunt prevăzute în anexa nr. 2 din 

prezentul Regulament. 

5.2. Taxele de şcolarizare se achită în valută, prin transfer bancar, în contul universităţii: 

RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Sucursala Timişoara, Bv. 

Republicii nr. 4, 300002, Timisoara, Romania, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele 

menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”. 

5.3. Taxa de procesare a dosarului este de 150 Euro şi este nereturnabilă. 

5.4. Taxa pentru susţinerea testului eliminatoriu de limbă străină este de 50 de euro. 

5.5. Taxa pentru susţinerea testului eliminatoriu de limba română (la sfarşitul anului II de studii) este de 

250 Euro. 

5.6. Înscrierea studenţilor în anul I se va face numai după depunerea la secretariatul facultăţii a dovezii 

achitării taxei de studii, vizată de Serviciul Financiar-contabil al universităţii. 
 

III.6. Prevederi generale cu privire la comisia de admitere şi comisia de evaluare 

6.1. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializările cu predare în 

limbi străine şi la specializările cu predare în limba română – sesiunea septembrie 2015, precum şi 

comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor din state terţe, se constituie prin decizia Rectorului, la 

propunerea Departamentului Relaţii internaţionale, cu aprobarea Consiliului de administraţie al 

universităţii. 

6.2. Comisia de admitere îndeplineşte atribuţiile Comisiei centrale şi comisiilor pe facultăţi, prevăzute 

la Capitolul II din prezentul Regulament. 

6.3. Comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor din ţări terţe va efectua selecţia dosarelor 

candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie stabilite de prezentul Regulament.  
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CAP.V.  
ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI (CANDIDAȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA, 

REPUBLICA ALBANIA, REPUBLICA BULGARIA, REPUBLICA ELENĂ, REPUBLICA 
MACEDONIA, REPUBLICA SERBIA, REPUBLICA CROAȚIA, REPUBLICA UCRAINA, REPUBLICA 

UNGARĂ, PRECUM ȘI CELOR DIN DIASPORA) 
 

1. Cetăţenii etnici români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica 

Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum și din Diaspora se pot 

înscrie la instituţii de învăţământ de stat din România, conform art. 224 din Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011 şi prevederilor Metodologiei de admitere, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice. 

2. Pentru anul universitar 2015-2016, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocată 

UMF “Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a unor tineri de origine română din 

Republica Moldova, din ţări învecinate şi diasporă, respectiv cifra de şcolarizare alocată UMF “Victor 

Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a unor tineri de origine română din Republica 

Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, este aprobată prin Ordinul MEN privind 

repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în 

anul universitar 2015-2016. 

3. Admiterea la studii universitare de licenţă a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români 

cu domiciliul în Republica Moldova se realizează în următoarele condiţii:  

a) Absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta, se înscriu direct la UMF “Victor Babeş” din Timişoara,  care organizează concurs de admitere, 

pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de M.E.N. în acest scop, în aceleaşi 

condiţii ca şi cetăţenii români, conform Secţiunii 1 din prezentul regulament.  

b) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obținută în urma finalizării a 

12 clase, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state și recunoscută 

de către Ministerul Educației din Republica Moldova, se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale 

României din Republica Moldova pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă, repartizate de 

M.E.N. în acest scop. Fiecare candidat depune un singur dosar la Consulatul General al României de 

la Chișinău, Bălţi sau Cahul. În cazul în care un candidat depune mai multe dosare, acesta este 

eliminat din concurs.  

4. Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu bursă/fără 

bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor, pe baza dosarului de înscriere, care va fi verificat de 

către Comisia Mixtă MAE – MEN – DRP. Înmatricularea la studii se va realiza pe baza ordinului emis 

de M.E.N., care va fi transmis UMF “Victor Babeş” din Timişoara. 

5. Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, pot candida pe locuri 

de studii cu taxă în lei (nebursieri ai statului român), în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, 

potrivit principiului autonomiei universitare, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din 

ţară, conform prezentului regulament. 
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6. Înmatricularea tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, 

la studii universitare de licenţă este condiţionată de promovarea concursului de admitere și în baza 

aprobării M.E.N.. La înmatriculare tinerii admişi au obligaţia să-şi depună actele de studii în original.  

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să întocmească dosarul de concurs, şi 

să-l depună depună la UMF “Victor Babeş” din Timişoara, conform cerinţelor prezentului regulament. 

Ulterior examenului de admitere, UMF “Victor Babeş” din Timişoara va transmite la M.E.N. - D.G.R.I.E. 

dosarele candidaţilor admiși la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de 

înmatriculare.  

7. Tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, (cu excepția 

candidaților din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele aparţinând Spaţiului 

Economic European şi Confederaţiei Elveţiene) se pot înscrie la studii pe cont propriu valutar, în 

condiţiile prevăzute în prezentul regulament. 
8. Pentru informatii complete privind înscrierea cetăţenilor de origine etnică română la studii 

universitare, candidații vă rugăm să accesaţi site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Românii 

de Pretutindeni http://www.edu.ro/index.php/articles/c368/.  

 
 

CAPITOLUL VI.  
DISPOZIŢII FINALE 

 
1. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 

rectorului UMF ”Victor Babeş” din Timişoara.  

2. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii 

la care au fost admişi. 

3. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul 

facultăţii copia chitanţei/ordinului de plată din care să rezulte că au achitat taxa de studii şi au semnat 

contractele de studii, în termenul stabilit de conducerea universităţii. Candidații admiși care nu se 

înscriu în anul I până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, 

la calitatea de student. 

4. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  

5. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur 

program de licenţă.  

6. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi 

finanţat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat, în original, şi o copie legalizată 

a acesteia, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru 

înscrierea în anul universitar 2015/2016. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original duce la 

pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. La cerere, candidaţii pot studia numai în regim cu taxă, 

cu condiţia ca, la înmatriculare să prezinte copia chitanţei de plată integrală a taxei. 

7. Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru un program 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c368/
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de studii universitare de licență, finalizat/nefinalizat prin examen de licență, pot fi admiși și înmatriculați, 

în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe 

locurile bugetate.  

8. Trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă, la învăţământ fără taxă se va face conform Legii 

nr. 224/ 2005 şi potrivit Criteriilor şi standardelor de performanţă pentru trecerea de la învăţământ cu 

taxă la învăţământ fără taxă, aprobate de Senatul U.M.F. ”Victor Babeş” din Timişoara. 

9. Candidaţii admişi în anul I de studii la UMF”Victor Babeş” din Timişoara pot beneficia de burse în 

condiţiile legii şi pot obţine cazare în unul din căminele universităţii, contra cost. 

10. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universității, potrivit 

prevederilor legale. 

11. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, la 

ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute 

ulterior, precum şi cu Metodologia pentru admiterea cetăţenilor străini, elaborată de Departamentul de 

Relaţii internaţionale şi aprobată de Senatul universitar. 

12. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele 

oficiale și în cosecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 
13. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de …………...2015, în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
                                                Rector, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 
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ANEXA nr. 3 

 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE   
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA    
 
Media la bacalaureat _____ 
(Media probelor la limba română de la bacalaureat ___) 
 
 
 

FIŞĂ DE INSCRIERE 
LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2015 

 
FACULTATEA ___________________ 
SPECIALIZAREA_________________  
 
 

Date privind candidatul: 
┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
│Nr. │            Câmpuri          │                   Subcâmpuri                  │ Obser-│ 
│crt.│                             │                                               │ vaţii │ 
├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 
│Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului*1) cu cetăţenie română/străină            │ 
├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 
│  1 │Numele de familie la naştere │                                               │       │ 
│    │(din certificatul de naştere)│                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  2 │Numele de familie actual     │                                               │       │ 
│    │(după căsătorie, înfiere,    │                                               │       │ 
│    │modificare la cerere, dacă   │                                               │       │ 
│    │este cazul, conform actului  │                                               │       │ 
│    │doveditor)                   │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  3 │Prenumele                    │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  4 │Iniţialele tatălui/mamei*2)  │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  5 │CNP*3)                       │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  6 │Data naşterii                │Anul                                           │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Luna                                           │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Ziua                                           │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  7 │Locul naşterii               │Ţara de origine                                │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Judeţul/(Ţara*4))                              │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Localitatea                                    │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  8 │Sexul                        │F/M                                            │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  9 │Starea civilă*5)             │Căsătorit (ă)                                  │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Necăsătorit (ă)                                │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Divorţat (ă)/Văduv (ă)                         │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 10 │Starea socială*6) specială   │Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/    │       │ 
│    │                             │Provenit din case de copii/Provenit din familie│       │ 
│    │                             │monoparentală                                  │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 11 │Cetăţenia                    │Româna, cu domiciliul în România/în străinătate│       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Alte cetăţenii                                 │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Cetăţenie anterioară, dacă este cazul          │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 12 │Etnia*7)                     │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 13 │Domiciliul stabil            │Ţara                                           │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Judeţul*8/(Ţara*9))                            │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Oraşul/Comuna/Satul                            │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,      │       │ 
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│    │                             │apartament, sector)*10)                        │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 14 │Actul de identitate/         │Seria                                          │       │ 
│    │Documentul de călătorie*11)  ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Numărul                                        │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Eliberat                                       │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Data eliberării                                │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Perioada de valabilitate                       │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 15 │Alte date personale ale      │Telefon, adresa de e-mail                      │       │ 
│    │candidatului                 │                                               │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ 16 │Candidat care se încadrează  │Se bifează numai de persoanele aflate în       │       │ 
│    │în categoria persoanelor     │această situaţie, pe bază de documente.        │       │ 
│    │cu dizabilităţi              │                                               │       │ 
├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 
│Secţiunea I.3.a -Date privind pregătirea anterioară a candidatului*12)(absolvent de liceu)│ 
├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 
│  1 │Studiile preuniversitare     │Instituţia unde a absolvit                     │       │ 
│    │absolvite, nivel liceu       ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Ţara                                           │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Localitatea                                    │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Judeţul                                        │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Profilul/Domeniul                              │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Durata studiilor                               │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Anul absolvirii                                │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)           │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  2 │Datele de identificare ale   │Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, │       │ 
│    │diplomei                     │pentru candidatul care a absolvit studii       │       │ 
│    │                             │anterioare în străinătate)                     │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Seria                                          │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Numărul                                        │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Emisă de                                       │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Anul emiterii                                  │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Numărul foii matricole care însoţeşte actul de │       │ 
│    │                             │studii                                         │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  3 │Alte observaţii (pentru      │Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia    │       │ 
│    │cazurile în care candidatul  │generală relaţii internaţionale şi europene -  │       │ 
│    │a absolvit studii anterioare │acorduri bilaterale/Direcţia generală          │       │ 
│    │în străinătate)              │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 
│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din    │       │ 
│    │                             │Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului  │       │ 
│    │                             │şi Sportului)                                  │       │ 
│    │                             │Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare   │       │ 
│    │                             │(eliberat de Direcţia generală relaţii         │       │ 
│    │                             │internaţionale şi europene/Direcţia generală   │       │ 
│    │                             │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 
│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)*13)   │       │ 
├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 
│Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului*14) (absolvent de     │ 
│ciclu de învăţământ universitar)                                                          │ 
├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 
│  1 │Studiile universitare        │Ţara                                           │       │ 
│    │absolvite                    ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Localitatea                                    │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Judeţul                                        │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Denumirea instituţiei de învăţământ superior   │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Facultatea                                     │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Domeniul/Profilul                              │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Programul de studii/Specializarea              │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Titlul obţinut                                 │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)           │       │ 
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│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)    │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Durata studiilor (număr de ani sau număr de    │       │ 
│    │                             │semestre, după caz)                            │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Anul absolvirii                                │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  2 │Datele de identificare ale   │Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/ │       │ 
│    │actului de studii            │echivalentă/diplomă de master)                 │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Seria                                          │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Numărul                                        │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Emitentul                                      │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Anul emiterii                                  │       │ 
│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│    │                             │Supliment diplomă/Foaia matricolă care         │       │ 
│    │                             │însoţeşte actul de studii                      │       │ 
├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│  3 │Alte observaţii              │Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate      │       │ 
│    │                             │(Direcţia generală relaţii internaţionale şi   │       │ 
│    │                             │europene - acorduri bilaterale/Direcţia        │       │ 
│    │                             │generală învăţământ superior şi Centrul        │       │ 
│    │                             │Naţional de Recunoaştere şi Echivalare         │       │ 
│    │                             │a Diplomelor)                                  │       │ 
│    │                             │Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare   │       │ 
│    │                             │(eliberat de Direcţia generală relaţii         │       │ 
│    │                             │internaţionale şi europene/Direcţia generală   │       │ 
│    │                             │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 
│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)*15)   │       │ 
└────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┘ 

Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria mea raspundere. 
  
Candidaţii declaraţi admişi vor depune în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor (23 şi 24.07.2015) taxa de 

confirmare (înmatriculare) de 100 lei.  
O copie a chitanţei eliberată de casieria universităţii se va depune la secretariatul facultăţii pentru a fi luat în evidenţă. 

Nedepunerea în termen a copiei chitanţei de confirmare (înmatriculare) echivalează cu renunţarea la locul obţinut prin concurs  
Locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse în data de 

28.07.2015, între orele  9.00 -14.00  la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare. 
Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute 

la concursul de admitere. 
Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în Regulamentul de admitere 2015. 
Candidaţii nereuşiţi vor ridica dosarul de la secretariat pana cel tarziu 31 iulie 2015. 
Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termenul de mai sus, vor fi   
casate la 01.10.2015. 

 
 

DATA________________  SEMNATURA CANDIDATULUI ___________________ 
 
    *1) La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
    *2) Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 
    *3) Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
    *4) Numai pentru candidaţii străini. 
    *5) Poate să nu fie declarată. 
    *6) Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
    *7) Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
    *8) Numai pentru candidaţii români. 
    *9) Numai pentru candidaţii străini. 
    *10) Se solicită şi pentru studenţii străini. 
    *11) Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii 
UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 
    *12) Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care 
atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în 
învăţământul superior. 
    *13) Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau 
pentru candidaţii străini.     
    *14) Se aplică şi pentru candidaţii străini.     
    *15) Idem 13. 


